AVTAL
mellan å ena sidan Sveriges Utbildningsradio AB, 556195-1996, (”UR”) och COPYSWEDE Ekonomisk
Förening 769602-0036 (”COPYSWEDE”), och å andra sidan <namn/adress/organisationsnummer>
(”Kommunen/Landstinget”), avseende nyttjande av UR-program inom kommunal/landstingskommunal
undervisningsverksamhet m.m.
§ 1 AVTALETS FÖREMÅL
Detta avtal (”Normalavtalet”) reglerar närmare hur UR-program får nyttjas inom undervisningsverksamhet
m m. enligt bifogade tillstånd från UR (bilaga 1) och från COPYSWEDE (bilaga 2), (Tillstånden).
§ 2 UPPHOVSRÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Rätten att nyttja UR-programmen lämnas i tillstånden från UR och COPYSWEDE. UR svarar för den
ekonomiska ersättningen för till Kommunen upplåten nyttjanderätt. Nyttjande enligt tillstånden förutsätter
att Kommunen såväl tecknat detta avtal som innehar giltiga tillstånd från både UR och COPYSWEDE.
§ 3 AVTALETS TILLÄMPLIGHET PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN
Kommunen/Landstinget tillämpar Normalavtalet och tillstånden inom de verksamhetsområden som anges i
bilaga 3.
Kommunen/Landstinget kan utse eller anlita en professionellt arbetande inrättning, tex AVC, AV Media
eller bibliotek, i detta avtal kallad Mediacentral, för att organisera tillgången till UR -program inom sina
verksamhetsområden. När så sker förutsätter nyttjande att Mediacentralen kan distribuera hela UR-utbudet
enligt vid var tidpunkt utgiven produktkatalog. Kommunen/Landstingets ansvar för att tillämpa Tillstånden
i enlighet med Normalavtalet gäller även om Kommunen/Landstinget anlitar en Mediacentral utanför
kommunal förvaltning. Kommunen/Landstinget skall genom avtal påföra Mediacentralen tillämpningsregler
som överensstämmer med villkoren i detta Normalavtal.
§ 4 DISTRIBUTIONSKOSTNADER
Normalavtalet förutsätter att för distributionen inte uttas ersättning/avgifter annat än för täckande av
kostnad för teknisk överspelning, administration och frakt och dylikt.
§ 5 KVALITET OCH HANTERING AV EXEMPLAR
Programinnehåll får enbart kopieras i den form det utsänts, överförts eller tillhandahållits genom löst fysiskt
exemplar. Redigeringar kräver skriftligt samtycke från UR. Exemplarens kvalitet ska ha professionell
standard. Kopiering av dvd-produktioner och överföringar genom streaming-teknik, får enbart utföras i det
filformat som förlagan har i UR: s server.
Exemplar av program ska förvaras på betryggande sätt och kan enbart sparas under Normalavtalets eller
Tillståndens giltighetstid. Om Normalavtal eller Tillstånd helt eller delvis upphör utan förlängning ska
berörda exemplar raderas. Märkning på exemplar om hur detta får förfogas ska ske med innehåll som UR
lämnar meddelande om.
§ 6 SÄKERHETSKRAV OCH RUTINER
Framställning av exemplar och överföringar ska ske med teknik som garanterar största möjliga säkerhet mot
att programmaterial blir tillgängligt för andra eller på andra sätt än som avses i Normalavtalet. Överföring
med s.k. streamingteknik ska ske på sådant sätt att det inte är ägnat för mottagaren att framställa egna
exemplar av programmaterialet. Hos part som förfogar över UR-program ska rutiner vidmakthållas som
garanterar största möjliga säkerhet mot obehörig användning av program.
§ 7 REDOVISNING
Kommunen/Landstinget skall till UR respektive till COPYSWEDE per 30 september redovisa antalet: (i)
framställda exemplar per programtitel och medietyp hos utbildningsinstitution; (ii) framställda exemplar per
programtitel och medietyp hos Mediacentral; (iii) uthyrningar/utlån per programtitel och per
utbildningsanordnare från Mediacentral, (iv) överföringar per programtitel och per utbildningsanordnare
från Mediacentral; samt (v) utlån per programtitel och per bibliotek från Mediacentral under gångna läsår.
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Kommunen/Landstinget ska därutöver tillse att bibliotek och museer medverkar i undersökningar om
antalet utlån och uppspelningar per programtitel.
UR kan ombesörja redovisningen till COPYSWEDE åt Kommunen/Landstinget efter särskild
överenskommelse därom mellan Kommunen/Landstinget, UR och COPYSWEDE.
Redovisningen ska levereras på varje format som UR och COPYSWEDE kan godta.
§ 8 KONTROLL
UR respektive COPYSWEDE äger rätt att utöva tillsyn av efterlevnad och ska efter anmälan och samråd
med rektor/verksamhetsansvarig på Mediacentral, utbildningsinstitution, bibliotek respektive museum ges
tillträde till dessas lokaler för att granska sådant material som kan ha relevans för tillämpningen av
Normalavtalet. Dessa ska vid sådant besök förse UR respektive COPYSWEDE med sådant material som rör
tillämpningen av Normalavtalet och som kan ha relevans för granskningen. Skulle granskningen visa
väsentligt avtalsbrott ska Kommunen/Landstinget svara för UR:s respektive COPYSWEDE:s kostnader för
tillsynen.
§ 9 AVTALSBROTT
Vid konstaterat avtalsbrott skall Kommunen/Landstinget samråda med UR och COPYSWEDE för att
åstadkomma rättelse. Skulle avtalsbrottet vara väsentligt och Kommunen/Landstinget på uppmaning inte
omedelbart vidtar rättelse kan UR respektive COPYSWEDE säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
Uppsägningen kan inskränkas till att avse viss verksamhet eller visst nyttjande. Uppsägning skall vara
skriftlig.
§ 10 AVTALSPERIOD
Normalavtalet gäller fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31. Det förlängs automatiskt med ytterligare 12
månader om det inte sägs upp senast tre månader före slutdatum.
__________________
Normalavtalet har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt.
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